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a Fiscalia per si, a banda d’una irregularitat, hi haguera un
indici penal.
Senyories, estado de derecho. Sé que els costa entendre este
concepte, però es diu estado de derecho. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Senyories, continuarem en la sessió de control, ara en la
pregunta que formula la síndica del Grup Parlamentari
Unides Podem, la il·lustre diputada Naiara Davó.
Escoltarem en silenci la pregunta que a continuació ens
formula. Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Davó Bernabeu:

Pàg. 859
colze a colze amb els nostres governs per fer valer l’Agenda
Valenciana i coordinar les polítiques transformadores que
ja tenim en marxa el Consell i que podem posar en marxa al
Consell de Ministres.
Per això, el preacord del govern és una esperança per a
Espanya, per a totes, perquè vol treballar en la mateixa direcció que està treballant el Botànic, una direcció amb uns principis clars, basats en la igualtat, la justícia, la redistribució,
la fraternitat. Un rumb cap a un Espanya democràtica, sobirana i al servei de les majories socials que ens mereixem. El
Botànic marca rumb i model de govern a seguir, ja ho han vist.
És l’hora de la comunitat. El preacord és oportunitat per
poder avançar, com anuncia, en la protecció dels serveis
públics, en la ciència com a motor d’innovació econòmica
i en la vivenda com a dret, en la lluita contra l’emergència
climàtica i en les polítiques feministes. També en les reivindicacions històriques d’aquesta terra i en el problema de
finançament.

Bon dia, senyories. Bon dia, president.

Ara hi hauran dos forces aliades per poder tirar endavant les
reivindicacions valencianes, amb una voluntat ferma que fer
una planificació coordinada amb el nou executiu, un treball
conjunt amb el nou govern estatal, per assolir els objectius
que ens marquen des d’ací, els objectius per a la nostra terra.

El passat 12 de novembre, dos dies desprès de les eleccions
generals, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias van signar un preacord de govern, un preacord per a l’esperança, un preacord que, encara que ha de sumar una majoria parlamentària necessària, dibuixa un nou horitzó de futur pel conjunt
d’Espanya i per també la Comunitat Valenciana.

I és que amb el Botànic la comunitat ja no és una simple
observadora en Espanya. Ara tenim un govern sensible a
les demandes dels nostres ciutadans i tenim un projecte de
futur. Ara la comunitat pot i deu ser protagonista en la política espanyola. No tornarem a ser marginats mai més perquè
ja no tindrem governs subordinats a Madrid.

Ací, amb el Botànic, Unides Podem, Compromís i PSPV hem
estat l’avantguarda dels governs de coalició i de canvi, amb
un govern que primer va posar en peu la comunitat i ara està
posant-la en marxa, després de reparar i restablir allò que
durant dècades va destrossar el Partit Popular.

Tant a Espanya com a la Comunitat Valenciana tenim molt
a guanyar amb aquest preacord de govern, si som capaços
de convertir-la en una realitat el pròxim mes de desembre. Haurem de posar tots els nostres esforços perquè el
nou govern es traduïsca en més drets, més igualtat per a les
valencianes i per als valencians.

Gràcies.

Anem completant el canvi iniciat fa quatre anys, juntes anem
ampliant els drets en vivenda, educació, sanitat, polítiques
verdes. Tenim un govern feminista i al servei de la gent, capaç
de mirar als ulls a les víctimes de violència masclista, orgulloses
d’un govern que mira als ulls del seu poble i no els gira la cara.

Per aquesta raó, li preguntem avui, senyor president: com
valora el preacord per a la formació d’un govern de progrés i
de coalició entre Unides Podem i el Partit Socialista?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Ara Espanya podrà caminar en la mateixa direcció, gràcies
a l’impuls de Unidas Podemos, de la capacitat del PSOE
d’adaptar-se a les noves exigències del segle xxi. El nou
Govern d’Espanya serà el primer govern de coalició des de la
transició, el primer que combina una força popular i valenta
amb una altra amb experiència i bagatge.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria, per la pregunta formulada.

S’apropen temps de transformacions on les polítiques
haurem d’estar a l’alçada dels grans reptes, quatre reptes
principals: el repte de la desigualtat social; el repte territorial
i de la reforma de l’estat de les autonomies per a caminar cap
a un estat plurinacional i federal; el repte democràtic davants
els autoritaris que volen retallar les llibertats i els drets de les
espanyols i dels espanyols, i, per últim, el repte climàtic.

Li contestarà el president del Consell.

Quatre grans reptes que ja estem enfocant amb garanties des de La Generalitat, però que no podem afrontar sols.
Necessitem un gran acord per coordinar les polítiques de
la Generalitat amb el govern central. Nosaltres treballarem

Moltes gràcies, president.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyora Davó.

La valoració que fan en tant en quant el president del Consell és
una valoració extraordinàriament positiva, primer perquè hi ha
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un indici que pot haver govern, la qual cosa és fonamental per a
nosaltres, no podíem continuar en esta situació d’interinitat i de
falta d’estabilitat en la política espanyola, repercutix molt negativament per a la Comunitat Valenciana i, per tant, és important
que hi haja govern. I que hi ha un govern progressista és extraordinàriament important per a nosaltres, un govern còmplice que
siga capaç de treballar conjuntament amb la Generalitat i amb
altres comunitats autònomes per tal de millorar la vida de les
persones, que és pel que nosaltres estem ací.

Pàg. 860
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Senyories, el punt 12, que és la sessió de control al president
del Consell ja ha finalitzat.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Sap vosté que este govern està començant, encara en estos
moments, en un procés previ, perquè evidentment hi ha un
procés d’investidura i hi ha totes les dificultats que existixen.
Però davant d’este govern hi ha les mateixes prevencions catastròfiques que hi havia en el seu moment respecte al govern del
Botànic. I afortunadament, en estos quatre anys, ja quatre anys i
uns mesos, ha anat millor per a la Comunitat Valenciana.
Des de 2015 s’han creat 275.000 llocs de treball, un increment del 16,8 % front la mitjana estatal del 12 %. Som la
segona comunitat en increment de les afiliacions. La taxa
d’atur està en un 13,91, per baix de l’Estat. Quan nosaltres
entrarem al govern estàvem per damunt del 23 %, és a dir,
s’ha baixat en 10 punts.
També és una prioritat que la sanitat en estos moments siga
una sanitat molt més accessible, per això s’han fet totes les
polítiques, per tal de millorar les prestacions. Hi ha un milió
i mig de persones que ja no paguen els medicaments, hi ha
persones en estos moments que són operades, que abans no
ho eren, més quinze mil en la malaltia d’hepatitis.
Per tant, és extraordinàriament important que continuen estes
polítiques i ara les puguem fer junts en Espanya. Tenim grans fites.
Una d’elles, sense dubte, tot el que significa la dependència, i que
el Govern d’Espanya situe els recursos que són necessaris. Que
continuem en allò que ja va ser possible en el pressupost que
acordaren en el seu moment per part del Grup Socialista i el Grup
Podemos en Madrid, i també estava recolzat per Compromís.
Crec que va ser molt positiu que tinguérem els pressupostos, el
Projecte de pressupostos, que per primera vegada complia en els
valencians i en les valencianes, que posava el 10 % en les inversions. Va ser una ocasió perduda, precisament perquè les dretes
se van posar d’acord, juntament amb els independentistes, i van
fer impossible que hi haguera este pressupost.
Però eixe és el camí, el camí que ha de seguir el Govern
d’Espanya en relació a la Comunitat Valenciana, és el que ja
se va aprovar en eixe projecte de llei de pressupostos.
Per tant, és fonamental que hi haja un govern obert, un
govern plural, un govern que entenga la realitat d’Espanya,
que és diversa, que és plural, que s’ha d’intentar buscar en
el diàleg l’espai de trobada que necessitem els espanyols; i
allunyar sobretot el que és l’odi, el rancor, el fanatisme, que
en estos moments malauradament en estes eleccions ha
entrat en força al parlament espanyol.
En qualsevol cas, crec que tot just hem de ser la medicina
contra eixe malaltia, tots junts, perquè el poble valencià i el
poble espanyol caminen en harmonia, en convivència i en
cohesió, que és el que nosaltres, el govern valencià, humilment hem intentat fer durant este temps.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Els indique que anem a passar a votacions.
En primer lloc, els propose, ho hem comentat en la Mesa, que
els punts 13, 14 i 15, que són l’elecció del Síndic de Greuges
de la Comunitat Valenciana, donem la benvinguda a tots els
honorables convidats que ens acompanyen, especialment el
senyor Ángel Luna, que és síndic de Greuges en funcions, i
després d’esta votació podria ser síndic de Greuges.
Elegiríem en el mateix acte als tres membres del Consell
Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació. I elegiríem també al membre que falta del
Consell Valencià de Cultura.
Procedirem a llegir els dictàmens respecte a estes tres
acords.
Donaré la paraula al secretari segon de la Mesa.
Si algú té alguna necessitat, pot abandonar l’hemicicle abans
que comencem la votació efectiva. Si hi ha alguna urgència.
Posarem ací les urnes. En primer lloc la del síndic de Greuges,
Consell Rector i Consell Valencià de Cultura.
Vaig a donar-li la paraula al secretari segon de la Mesa, el
senyor Luis Arquillos, perquè llisca el primer dictamen, referent a l’acord de la Comissió de Peticions.
Senyor Arquillos, té vosté la paraula.

Elecció del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
d’acord amb la proposta de candidatura elevada al Ple de la
Cambra per la Comissió de Peticions (BOCV 29)

El senyor secretari segon:
Gracias, presidente.
«La Comisión de Peticiones de las Cortes Valencianas, en la
reunión celebrada el día 14 de octubre de 2019, de conformidad con lo establecido en el apartado 3, del artículo 2, de
la Ley de Generalitat Valenciana, 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges, ha acordado elevar al Pleno de la
cámara, para la elección del Síndic de Greuges, la candidatura
de d on Ángel Luna González, registro de entrada número
6.457, propuesta por los grupos parlamentarios Socialista,
Popular, Compromís i Unides Podem».

